
Skapa grupp/kontaktlista i Outlook

Om du ofta skickar mail eller mötesinbjudan till samma grupp personer har Outlook funktionen

grupper och kontaktlistor som båda är väldigt lika och fungerar på samma sätt.

Om du lägger in ex en kontaktlista och döper denna till Styrelsen och i den kontaktlistan lägger

du då in e-postadresserna till alla som är medlemmar i styrelsen.

Sen när du då ska skicka ut mail, ex dagordning inför styrelsemötet räcker det med att du 

skriver Styrelsen i raden Till istället för att varje gång skriva ut allas e-postadresser.

Samma sak om du ofta bokar Teams-möten så räcker det med att du skriver in namnet på din 

kontaktlista.

Skillnaden mellan en kontaktlista och en grupp är att när du skapar grupp så bildas det också en

e-postadress som slutar på @neuro.se (går dock inte att maila till utanför organisationen.)

Eftersom det skapas en e-postadress blir det namnet upptaget och kan inte användas av flera

föreningar.



Skapa en grupp

För att kunna skapa en grupp måste du först gå in i Outlook. Detta gör du genom att först

klicka på "Våfflan" och sen "Outlook".

Menyn i Outlook ligger 

antingen på vänstra sidan

av fönstret eller

nere i vänstra hörnet.

För att komma rätt klickar

du på ikonen "Personer".

Personer



Skapa en grupp forts.

Du kommer nu att få en ny meny på vänster sida med 

nya val, se bild.

För att skapa en ny grupp klickar du på rullgardinen 

bredvid "Ny kontakt".

Här kan du välja mellan att skapa en ny grupp, en ny 

kontaktlista eller en ny kontakt.

Här kan du se vilka grupper 

som du är medlem i (någon 

annan som har skapat och 

lagt till din e-postadress.) 

Samt vilka grupper du står 

som ägare för (grupper som 

du har skapat och lagt till 

andra e-postadresser.)



Skapa en grupp forts.

Du kommer nu till en sida där du anger namnet på

gruppen. Det skapas också en @neuro.se 

adress med samma namn.

Den skriver du som mottagare när du ska skicka 

mail till alla i gruppen samt i kalenderinbjudan vid 

möten så får samtliga gruppmedlemmar inbjudan 

eller mailet.

Det finns även en ruta där du kan skriva en 

kort beskrivning om gruppen och vad den 

ska användas till.



Skapa en grupp forts.

Om du klickar på knappen "Redigera" 

kan du ställa in om gruppen ska vara

offentlig så att alla inom Neuro kan se 

innehållet och kan bli medlemmar.

Eller om gruppen ska vara privat så 

kan endast medlemmarna se 

gruppens innehåll samt nya 

medlemmar måste godkännas först.

När du är klar klickar du på "Skapa".



Lägga till medlemmar

Det är nu dags att lägga till 

medlemmar i gruppen.

Du söker först upp medlemmar

genom att skriva namnet på den du 

vill lägga till under "Lägg till 

medlemmar".

Det går att lägga till flera 

medlemmar samt lägga till 

medlemmar i efterhand.

När du är klar klickar du på "Lägg

till".



Skapa kontakter

För att skapa en ny kontakt och samla

kontaktinformation klickar du istället på "Ny 

kontakt".

Fyll i uppgifterna för 

kontakten du vill lägga 

in och klicka sen på 

"Skapa".



Skapa kontaktlista

För att skapa en kontaktlista klickar 

du istället på "Ny kontaktlista".

Fyll sen i namnet på 

kontaktlistan, ex Styrelsen.

Sen kan du lägga till e-

postadresser och ev skriva 

en kort beskrivning om 

kontaktlistan.

När du är klar klickar du på 

"Skapa".



Skicka mötesinbjudan till en 
kontaktlista/grupp

För att bjuda in en kontaktlista eller grupp 

till ett möte skriver du namnet som 

deltagare så kommer inbjudan att skickas 

till samtliga medlemmar.

I manualen för 

kalendern hittar 

du fler tips samt 

instruktioner för 

mötesinbjudan.

Bredvid gruppens namn som nu står som deltagare 

finns det ett + tecken.

Om du trycker på denna så får du upp vilka som är

medlemmar och då kommer få inbjudan.

Du kan också välja att ta bort enstaka 

personer genom att trycka på 

x:et bredvid namnet. Personen är kvar i gruppen 

men får inte den här mötesinbjudan eller mailet.

Kontrollera att allting är korrekt ifyllt och klicka på 

sen "Skicka".


